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ΠΡΟΣ:

Τον Πρωθυπουργό κ. Κυρ. Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-

Υπουργό Υγείας, κ. Βασ. Κικίλια
Υφυπουργό Υγείας, κ. Βασ. Κοντοζαμάνη
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
Αναπ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη
Διοικ/τρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ. Καρποδίνη
Π.Ι.Σ.
Όλους του Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
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ΘΕΜΑ:

CLAW BACK

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε σας, αφού έχουμε εισπράξει την αδιαφορία του Αναπλ. Υπουργού
Οικονομικών κ. Σκυλακάκη μετά από πολλαπλά αιτήματα για συνάντηση με εκπροσώπους
του κλάδου για την εξεύρεση από κοινού λύσεων, σχετικά με το φλέγον ζήτημα που
ταλανίζει τον κλάδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το clawback.

Τα τελευταία 8 χρόνια συντελείται μία εγκληματική πράξη εις βάρος των διαγνωστικών
εργαστηρίων, των κλινικο-εργαστηριακών ιατρών και των πολυϊατρείων με την επιβολή της
αυτόματης περικοπής δαπανών, το περιβόητο claw back.

Tα εργαστήρια υποχρεώνονται να επωμιστούν το κόστος εκτέλεσης εξετάσεων
(αντιδραστήρια, μισθοί, εργασία) για τις οποίες
ποτέ δεν θα αποζημιωθούν
και οι οποίες αποτελούν το
¼
!! του συνολικού κύκλου εργασιών τους που σε συνδυασμό με το rebate ξεπερνoύν το 50%.

Ο καταλογισμός του συνολικού ποσού clawback του κλάδου προς τον ΕΟΠΥΥ από το 2013
υπερβαίνει το 1 δις !! ενώ το ανώτατο ετήσιο όριο δαπάνης κυμάνθηκε τα τελευταία χρόνια
περίπου στα 380 εκατ.
Καλούμαστε δηλαδή να επιστρέψουμε
πίσω τους προϋπολογισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διαγνωστικές εξετάσεις, 3
ολόκληρων ετών!!!

Είναι σαν να μην πληρώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις δαπάνες που έχουν προκύψει για την
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εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων για 3 ολόκληρα έτη!!!

Αυτά τα 8 χρόνια γίνονται δημοσιονομικές ακροβασίες στην κατάρτιση των ετήσιων
προϋπολογισμών για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
, αφού κανείς από αυτούς τους προϋπολογισμούς που έχουν συνταχθεί δεν
κοστολογεί/υπολογίζει τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού για
προληπτικό έλεγχο
βάσει ηλικιακών αναγκών, τις ανάγκες των πολιτών για τον
επανέλεγχο χρόνιων νοσημάτων
και εν γένει τις ανάγκες του Ελληνικού λαού για την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας την οποία και να έχει σκοπό να πληρώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!!!
Σας θυμίζουμε ότι οι τιμές των εξετάσεων είναι καθηλωμένες από τον Απρίλιο του 1991!!!
Επιπλέον, σε κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί υποκοστολογήσεις
στην ονομαστική τους αξία, που η συνολική μείωση φτάνει μεσοσταθμικά το 60% και πάνω
σε αυτήν την μείωση της τιμής επιβάλλεται και το claw back.

Το claw back είναι ένα μέτρο που προτάθηκε και εφαρμόστηκε το 2013 και ενώ
νομοθετήθηκε μόνο για μια τριετία και υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό θα
ληφθούν μέτρα περιστολής δαπανών, αυτό το μέτρο συνεχίζει να ισχύει και μάλιστα
παρατάθηκε μέχρι και το 2024, παρά το γεγονός ότι η προεκλογική δέσμευση της
Κυβέρνησής σας ήταν ότι θα καταργηθεί.
Κε Πρωθυπουργέ
Πολλές αδικίες που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια βαίνουν προς αποκατάσταση, πλην του
claw back.

Η Ελλάδα τελεί εκτός Μνημονίων πια, με καλύτερες αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους
αξιολόγησης και με λήψη επιχορηγήσεων από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του COVID-19.
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Η ιδιωτική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατέστη κυματοθραύστης της λαίλαπας που
ξέσπασε με την παρουσία της πανδημίας του κωροναϊού στην Ελλάδα.

Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή συνεισφοράς, αλλά θέλουμε τη
στήριξή σας για να μην χρειαστεί η ιδιωτική Π.Φ.Υ. ¨διασωλήνωση¨.

Η κατάρρευση της ιδιωτικής ΠΦΥ θα συμπαρασύρει όλο το σύστημα υγείας.

Ζητάμε την άμεση χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διαγνωστικές
εξετάσεις και πράξεις για το έτος 2020 με σκοπό τον σταδιακό μηδενισμό του claw back .

Μετά τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ

Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ

Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
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Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πατσουράκος Φώτιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάσχου Αθανάσιος
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